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Telko.in, 2 lutego 2022 r.

Autor: Marek Jaślan

Czy telekomy w 2022 r. czeka szerokopasmowy wzrost obrotów?

Analitycy banku Pekao S.A. w najnowszym raporcie  „Barometr sektorowy 2022” dobrze ocenili perspektywy rozwoju branży ICT (ang. information

and communication technologies) na ten rok.  

W opinii autorów raportu rozwój tego sektora, jednego z najbardziej odpornych na pandemię,  powinny wspierać „ambitne cyfrowe cele” Komisji 

Europejskiej wyznaczone do osiągnięcia w 2030 roku. 

Pozycja Polski w indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) jest nadal w wielu obszarach poniżej średniej unijnej. Oznacza 

to potrzebę dalszego wzrostu wydatków na szeroko rozumiane technologie teleinformatyczne. Powinny temu sprzyjać środki dostępne w ramach 

unijnych programów rozwojowych.

Analitycy banku spodziewają się również, że w 2022 rok będą nadal istotnie rosnąć wydatki przedsiębiorstw na technologie informatyczne w 

związku z ich dostosowywaniem się do działania w nowej, bardziej wirtualnej rzeczywistości.
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Wirtualnemedia.pl, 2 lutego 2022 r.

Autor: PAP / ram

Rząd dopłaci 100 zł do kupna dekodera. Jak otrzymać dofinansowanie?

Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie dofinansowania kosztów dekoderów TV, które poniosą gospodarstwa domowe w związku ze zmianą

standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

W 2022 roku nastąpi zmiana sposobu jej nadawania z systemu DVB-T/MPEG-4 na bardziej efektywny DVB-T2/HEVC. Jest to element procesu 

realizowanego w całej Unii Europejskiej.

Około 2,27 mln gospodarstw w Polsce nie jest przystosowanych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. W związku z tym, zmiana systemu na 

DVB-T2/HEVC będzie wiązała się dla nich z koniecznością wymiany telewizora na nowszy lub doposażenia telewizora w dekoder naziemnej 

telewizji cyfrowej. 

Przyjęty projekt ustawy przewiduje dofinansowanie zakupu dekodera w wysokości 100 zł tym gospodarstwom domowym, które oświadczą, że bez 

dofinansowania nie mają możliwości dostosowania odbiorników do zmiany standardu nadawania sygnału telewizyjnego ze względu na trudną 

sytuację materialną. 



Biuletyn Relacji Inwestorskich 5/2022

Akcje Cyfrowego Polsatu

Data

Kurs 

maksymalny 

(PLN)

Kurs 

minimalny 

(PLN)

Kurs 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

kursu 

(%)

Wartość 

obrotu 

(w mln zł)

2022-01-31 31,66 31,10 31,46 0,32 13,01

2022-02-01 31,80 30,86 30,86 - 1,91 5,95

2022-02-02 31,24 30,62 31,06 0,65 11,63

2022-02-03 31,18 30,68 30,68 - 1,22 2,97

2022-02-04 30,90 30,18 30,18 - 1,63 7,88
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Data Wydarzenie

24 – 26 stycznia 2022 Konferencja TOP Picks 2021 by Trigon (online)

10 – 24 marca 2022 Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2021 r.

24 marca 2022 Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2021 r.

27 kwietnia – 11 maja 2022 Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2022 r.

11 maja 2022 Raport kwartalny za I kw. 2022 r.

3 – 17 sierpnia 2022 Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2022 r.

17 sierpnia 2022 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r.

26 października – 9 listopada 2022 Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2022 r.

9 listopada 2022 Raport kwartalny za III kw. 2022 r.


